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Bezpeč nostní  list

č í slo revize 1

1.1, ldentifikátor vti,robku

Kód produktu

Název výrobku
51251

Spodnam

1,2 Př í sluš ná urč ená použ ití  látky nebo smě si a nedoporuč ená použ ití

Doporuč ené  použ ití Agrochemický

Nedoporuč ená použ ití

1.3. Podrobné  ú daje o dodavateli bezpeč nostní ho listu

Výrobce

Taminco BVBA
Pantserschipstraat 207
9000 Ghent
Belgium
T: +32 9254 1411
F: +32 9 254 1410

chcete-li zí skat dalš í  informace. kontaktuite

E-mailová adresa MSDS_ASC@taminco,com

1.4 Telefonní  ě í slo pro nalé havé  situace

Telefonní  č í slo pro nalé havé  situace (+32) 9 254 10 36

+4202 6708 2305

2.1. Klasifikace látky nebo smě si
č .1272/2008

2,2. Prvky oznaě ení
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51251 Spodnam Datum revize 19-11-2015

standardní  vě ty o nebezpeč nosti
H317 - Mů ž e vyvolat alergickou kož ní  reakci
H410 - Vysoce toxický pro vodní  organismy, s dlouhodobými ú č inky

Bezpeč nostní  pokyny
P273 - Zabraň te uvolně ní  do ž ivotní ho prostř edí
P280 - Použ í vejte ochra n né  ru kavice/och ran ný odě v/och ranné  brlýle/oblič ejový š tí t
P302 +  P352 - PŘ l STYKU S KŮ Ž í : Omyjte velkým množ ství m vody a mYcita
P333 +  P313 - Př i podráž dě ní  ků ž e nebo vyráž ce: Vyhledejte lé kař skou pomoc/oš etř ení
P391 - Uniklý produkt seberte
P501 - Odstraň te obsahu/obalu v povolené  spalovně  odpadů
SP1- Nezneč iš ť ujte vody př í pravkem nebo jeho obalem.

2.3, Dalš í  nebezpeč nost
zádné známé

3.1 Látkv

Nelze aplikovat

3.2 sMĚ sl

ÚplnÝ text H-vě t a EUH-vě t: viz č ást 16

I l§
Ť

Ré
I

Di-l -p-menthene 417-870-6 34363-01 -4 50-60 Skin lrrit. 2 (H315)
Skin Sens 1 (H317)

Aquatic Acute 1

(H400)
Aquatic Chronic 1

(H410)

Ž ádné  dostupné
ú daje

1

Alcohol ethoxylate 6B439-45-2 o Eye Dam,1 (H318)
Acute Tox, 4 (H302)

ž ádné  dostupné
ú daje

1

4,1. Popis první  pomoci

Obecné  rady

lNHALACE

Styk s ků ž í

kontakt s okem

Pož lTi

4.2. Nejdů lež itě iš í  akutní  a opož dě né  symptomy a ú č inky

Pokud př í znaky př etrvávaj í , zavolejte lé kař e.

Př i závaž né m vystavení  vlivu konzultujte s lé kař em. Postiž enou osobu odved'te z oblasti
expozice a umož ně te jí  lehnout si.

Okamž itě  smyjte mýdlem a dostateč ným množ sfuí m vody.

Okamž itě  vyplachujte velkým množ ství m vody. Po první m vypláchnutí  vyjmě te oč ní  č oč ky a
pokrač ujte ve vyplachování  po dobu nejmé ně  15 minut.

Vyplachujte ú sta a dejte vypí t velké  množ sfuí vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení ,
Symptomaticky oš etř ete. Př i pož ití  okamž itě  vyhledejte lé kař skou pomoc a ukaž te tento
obal nebo označ ení . Uvolně te utaž ené  obleč ení , jako jsou lí mce, kravaty, pásky a pasovky,
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51251 Spodnam Datum revize 19-11-2015

Symptomy Mů ž e vyvolat senzibilizaci př i styku s ků ž í

4.3. Pokvn týkaií cí  se okamž ité  lé kař ské  pomoci a zvláš tní ho oš etř ení

lnformace pro lé kař e Symptomaticky oš etř ete

5.1. Hasiva

vhodná.hasiva
Oxid uhlič itý (CO2), Pě na, Suchý práš ek, nebo, Vodní  zkrápě ní

Nevhodná hasiva
Velkoobjemový vodní  proud

5.2. Zvláš tní  nebezpeč nost wplývají cí  z látkv nebo smě si

Tepelný rozklad mů ž e vé st k uvolň ování dráž divých až iravých plynů  a výparů .

Nebezpeč né  produkty spalování  Oxidy dusí ku (NOx)
Oxid uhelnatý
Oxidy uhlí ku

5.3. Pokvnv pro hasič e

Použ ijte autonomní  dýchací  př í stroj a ochranný odě v. Použ í vejte pož adované  osobní  ochranné  prostř edky. Zabraň te vniknutí
zbytkových látek po haš ení  pož áru do odtoků  a vodní ch toků .

6.1. opatř ení  na ochranu osob. ochranné  prostř edkv a nouzové  postupv

Osobní  bezpeě nostní  opatř ení
Zajistě te dostateč né  vě trání , zvláš t'v uzavř ených prostorách. Použ í vejte vhodný ochranný odě v, ochranné  rukavice a ochranné
bnýle nebo oblič ejovli š tí t.

Pro osoby reagují cí  v nouzové  situaci
Použ ijte prostř edky osobní  ochrany doporuč ené  v oddí le 8.

6,2, Opatř ení  na ochranu ž ivotní ho prostř edí

Zabraň te ú niku z mí sta pož áru a vniknutí  do kana| izace nebo vodní ho toku. Nelze-| i omezit vě tš í  ú niky, mě li byste upozornit mí stní
ú ř ady.

6.3. Metodv a materiál pro omezení  ú niku a pro č iš tě ní

Způ soby zamezení  š í ř ení

Metody č iš tě ní

6.4. Odkaz na iiné  oddí lv

Dalš í  informace jsou uvedeny v oddí lu 8. Dalš í  informace jsou uvedeny v oddí lu 13.

Vě tš í  rozlité  množ ství  by mě lo být mechanicky sebráno (odstraně no odč erpání m) ke
zneš kodně ní . Udž ujte ve vhodných uzavř ených nádobách a zlikvidujte.

Uniklý materiál absorbujte do inertní ho materiálu (např . suché ho pí sku nebo zeminy) a pak
jej př eneste do nádoby pro chemický odpad. Opláchně te velkým množ ství m vody,

7.1. Opatř ení  pro bezpeč né  zacházení
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51251 Spodnam Datum revize 1g 11-2015

zacházeni
PouŽ Í vejte vhodný ochranný odě v, ochranné  rukavice a ochranné  briýle nebo oblič ejový š tí t. Zamezte styku s ků ž í  a oč ima.
Nekuř te. Proved'te nezbytná opatř ení  kzamezení  vzniku výboje statické  elektř iny (uýboj mů ž e způ sobit vzní cení  organických
výparů ).

Obecná opatř ení  týkajicí  se hygieny
Pravidelně  č istě te př í stroje, pracovní  prostory a obklady. Uchovávejte oddě leně  od potravin, nápojů  a krmiv. Kontaminovaný
pracovní  odě v neodnáš ejte z pracoviš tě . Na zač átku př estávek a bezprostř edně  po manipulaci s produktem si umyjte ruce.

7.2. Podmí nky pro bezpeě né  skladování  látek a smě sí  vě etně  nesluč itelných látek a smě sí

skladováni
Udž ujte na suché m, chladné m a dobř e vě trané m mí stě . Uchovávejte v ř ádně  označ ených obalech. Uchovávejte obal tě shě
uzavř ený.

7.3. Specifické  koneč né /specifická koneě ná použ ití

Specifické (á) použ ití
Agrochemický '

Metody ř í zení  rizik (RMM)
Pož adované  informace jsou souč ástí  tohoto bezpeč nostní ho listu.

8.1. Kontrolni parametrv

Odvozená ú roveň , př i které
nedochází  k nepř í znivým ú č inků m
(DNEL)

dermálni

1NHALACE

Odvozená ú roveň , př i které
nedochází  k nepř í znivtým ú č inků m
(DNEL)

dermální

lNHALACE

Odhadovaná koncentrace, př i které
nedochází  k nepř í znivtým ú č inků m
(PNEc)

sladká voda

sladkovodní  sediment

Pů da

Dopad na zpracování  odpadní ch
vod

8.2. Omezováni expozice

Technické  kontroly

Prostř edky osobní  ochrany

Systé mová toxicita. Akutní .

1526 mg/kg (worker) -727 mglkg (generalpopulation)

2493 mg/m3 (worker) - 1772 mglm3 (general population)

Systé mová toxicita, Dlouhodobý

3.47 mgtkgtday (worker) - 2.08 mg/kg/day (general population)

12,2 mglm3(worker) - 3.63 mg/m3 (general population)

21lgll

1.26 mg/kg dw

1 mg/kg dw

1000 pg/ l

Zajistě te dostateč né  vě trání , zvláš t' v uzavř ených prostorách.
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5125'|  Spodnam Datum revize 19-11-2015

Ochrana oč í /oblič eje
ochrana rukou

ochrana ků ž e
Ochrana dýchací ch cest

Omezování  expozice ž ivotní ho
prostř edí

Dobř e tě sní cí  ochranné  bnýle. Oblič ejový š tí t.
Gumové  rukavice. Neopré nové  rukavice, Vhodnost pro př í sluš né  pracoviš tě  by mě la být
prodiskutována s výrobci ochranných rukavic. Př esnou dobu prů niku lze zjistit u výrobce
ochranných rukavic. Tato doba by mě la být dodrž ována. Rukavice je tř eba zlikvidovat a
vymě nit př ed uplynutí m doby odolnosti protrž ení  a pokud vykazují  známky degradace.
Kompletn í  protichemický odě v.
Př i uvolň ování  par použ ijte masku s filtrem typu ABEK-P3

lnformace nejsou k dispozici.

9.1. lnformace o základní ch fvzikální ch a chemických vlastnostech
Fyzikální  skupenství
Zápach

vlastnost
pH
Bod tání /bod tuhnutí
Bod varu/rozmezí  bodu varu
bod vzplanutí
rychlost odpař ování
hoř lavost (pevné  látky, plyny)
Mez hoř lavosti ve vzduchu

Horní  mez hoř lavosti:
Spodní  mez hoř lavosti:

tlak par
hustota par
mě rná hmotnost
Rozpustnost ve vodě
Rozdě lovací  koeficient
Teplota samovzní ceni
teplota rozkladu
kinematická viskozita
Disociač ní  konstanta
Povrchové  napě tí
Výbuš né  vlastnosti
oxidač ní  vlastnosti

9.2. Dalš í  informace
Dynamická viskozita

kapalina
Mí rná

HoDNoTY
4,3
lnformace nejsou k dispozici
>  100 ,c
>  100 "C
lnformace nejsou k dispozici

ó,o, ," @25,c
Nelze aplikovat
0.97
č ásteč ně  rozpustná látka
Log Pow: >  6.5 (30'C)
>  383 ,c
Nelze aplikovat

Nelze aplikovat
43.7 mN/m
Neoč ekáváno
Neoč ekáváno

262 mPas@20'C

barva

= .r.r!v-:J[e!oda-

š edobilý Komu Svě tle
rů ž ouý

10,1. Reaktivita

Viz inkompatibilní  materiály

1 0.2. Ghemická stabilita

Stabilní  za normální ch podmí nek,

ú daie tÝkaií cí  se vÝbuš nosti
Citlivost na mechanické  vlivy Ž aany.
Citlivost na výboje statické  Ž aany.
elektř iny

í 0,3, Mož nost nebezpeě ných reakcí
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51251 Spodnam Datum revize 19-11-2015

nebezpeč ná polymerace
Nedochází  k nebezpeč né  polymeraci"

Mož nost nebezpeč ných reakcí
Př i bě ž né m zpracování  ž ádné .

10.4. Podmí nkv. ktení m je tř eba zabránit

4, , ,
Laone zname.

1 0.5. Nesluč itelné  materiálv

!,,,
Zádné  za zvláš tn í  pozornost stojí cí  látky.

1 0.6. Nebezpeč né  produkty rozkladu

Oxidy uhlí ku,

11.1. lnformace o toxikoloqických ú č incí ch

lnformace o vÝrobku

LD50/orálně /krysa =
LDSO/dermáIně /krysa =
LC5O/i n halaě ně /4hlkrysa =
podráž dě ní  oě i
Dráž divost pro ků ž i
senzibilizace
MUTAGENNÍ ÚČ lHXY
toxicita pro reprodukci
Karcinogenni ú ě inky
Toxicita pro specifické  cí lové
orgány - jednorázová expozice
Toxicita pro specifické  cí Iové
orgány - opakovaná expozice
Nebezpeě í  př i vdechování

zkuš enosti u ě lově ka

zkuš enosti u ě lově ka

lnformace o slož ce

>  2500 mg/kg
>  2000 mg/kg
>  4.96 mg/l
Stř ední  podráž dě ní  oč í
Stř ední  podráž dě ní  ků ž e
Způ sobuje senzibilizaci
Neoč ekáváno
Př i pokusech na zví ř atech se neprojevilteratogenní  ú č inek
Př i pokusech na zví ř atech se neprojevil kancerogenní  ú č inek
Ž aana mez pozorovatelné ho ú č inku, Potkan, orální , : 16000 mg/kg

Ž aana mez pozorovatelné ho ú č inku : 1000 mg/kg/d, Potkan, orální

1.,.
Zadny

Ž aana dostupné  ú daje

lnformace se týká hlavní  slož ky

12.1. Toxicita

lnformace o výrobku

Toxický pro ryby
EC50/48h/ dafnie (hrotnatka) =
EC50/í 2Oh/ř asy =
Toxicita pro bakterie

LC50: 41 mgll
1.9 - 10 mg/l
72 mgll
lnformace nejsou k dispozici
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51251 Spodnam Datum revize 19-1 1-2015

1 2.2. Perzistence a rozlož itelnost

NENÍ  SNADNO BIOLOG|CKY ODBOURATELNÝ,

1 2,3. Bioakumulač ní  potenciál

Nehromadí  se v biologických tkání ch

í 2.4, Mobilita v pů dě

logKoc=  >  4.4

12.5. VÝsledkv posouzení  PBT a vPvB

Tato látka není  povaŽ ována za perzistentní , bioakumulativní  ani toxickou (pBT)
Tato látka není  PovaŽ ována za vysoce perzistentní  ani vysoce bioakumulátivní  (vpvB)

í 2.6. Jiné  nepř í znivé  ú č inky

Podle dodaných informací  ž ádné  známé

13,,t. Metodv nakládání  s odpadv

Zbytky produktu jako
odpad/nepouž ité  rnýrobky

Kontaminovaný obal

Likvidace bY mě la být v souladu s př í sluš nými regionální mi, státní mi a mí stní mi zákony a
nař í zení mi
KÓdY.odPadu bY mě lY být př iř azeny už ivatelem na základě  aplikace, pro kterou byl produkt
použ í ván

|13z.o.ne 
nádoby by mě ly být odevzdány k mí stní  recyklaci, nové mu použ ití  nebo

zlikvidovány jako odpad,

14,1 c. osN 3082
'l4.2 N_áleŽ itý název Pro zásilku Látka ohrož ují cí  ž ivotní  prostř edí , kapalná, j.n (Di-.1-p_menthene)
14.3 Tř í da nebezpeč nosti 9
14.4 Obalová skupina lll
14.5 Látka zneč iš ť ují cí  moř e ano

Nebezpeč í  pro ž ivotní  prostř edí  ano
14.6 Zvláš tní  ustanovení  lrelevantní
14.7 Hromadná př eprava podle Nelze ap| ikovat
př í lohy ll MARPOL 73178 a př edpisu
lBc

RlD
r+ r č . osr.r 3082
14.2 NáleŽ ltý název Pro zásilku Látka ohrož ují cí ž ivotní prostř edí , kapalná, j.n (Di-l-p-menthene)
í 4.3 Tř í da nebezpeč nosti 9
14,4 Obalová skupina lll
14.5 Nebezpeč í  pro ž ivotní  prostř edí ano
14.6 Zvláš tní  ustanovení  lrelevantní

ADR
t+ r č . osru 3082
1.4,2 NáleŽ itý název pro zásilku Látka ohrož ují cí ž ivotní  prostř edí , kapalná, j.n (Di-l-p-menthene)
14.3 Tř í da nebezpeč nosti 9
14,4 Obalová skupina lll
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14.5
,l4.6

Nebezpeč í  pro ž ivotní  prostř edí ano
zvláš tní  ustanovení lrelevantn í

ADN
tar Č , osH 3082
14.2 Nálež itý název pro zásilku Látka ohrož ují cí ž ivotní prostř edí , kapalná, j.n (Di-l-p-menthene)
14.3 Tř í da nebezpeč nosti 9
14.4 Obalová skupina lll
14.5 Nebezpeč í  pro ž ivotní  prostř edí ano
14.6 Zvláš tní  ustanovení  lrelevantní

lATA
r+ r č . osr.r 3082
14.2 Nálež itý název pro zásilku Látka ohrož ují cí  ž ivotní  prostř edí , kapalná, j.n (Di-l-p-menthene)'
14,3 Tř ida nebezpeč nosti 9
14.4 Obalová skupina lll
14.5 Nebezpeč í  pro ž ivotní  prostř edí ano
14.6 Zvláš tní  ustanovení lrelevantní

15.1. Nař í zení  týkají cí  se bezpeč nosti. zdraví  a ž ivotní ho prostř edí /specifické  právní  př edpisv týkaií cí  se látky nebo smě si

Evropská unie

Vezmě te v potaz smě rnici 98l24lES o bezpeč nosti a ochraně  zdraví  zamě stnanců  př ed riziky spojenými s chemickými č initeli
použ í vanými př i práci

Mezinárodní  seznamv
TscA
DsL/NDsL
ElNEcs/ELlNcs
ENcs
lEcsc
KEcL
Plccs
Alcs

Leqenda:
TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) lnventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států , oddí l 8(b))
DSUNDSL - kanadský seznam tuzemských/cizí ch látek
ElNECS/ELlNCS - Evropský seznam existují cí ch obchodovaných chemických látek/Evropský seznam oznámených chemických látek
ENCS - japonský seznam existují cí ch a nových chemických látek
|ECSC - č í nský seznam exisiují cí ch chemických látek
KECL - korejský seznam existují cí ch a hodnocených chemických látek
P|CCS - filipí nský seznam chemikálií  a chemických látek
A|CS - Australský seznam chemických látek

15,2. Posouzení  chemické  bezpeč nosti

Nelze aplikovat

klí č  nebo popis zkratek a akronvmů  použ itých v bezpeč nostní m listu

Je v souIadu
Je v souladu
Je v souladu
Je v souladu
Je v sou|adu
Je v souladu
Je v souladu
Je v souladu
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51251 Spodnam Datum revize 19-11-2015

Plné  zně ní  H-vě t viz oddí l 3
H315 - Dráž dí ků ž i
H317 - Mů ž e vyvolat alergickou kož ní  reakci
H31 8 - Způ sobuje váž né  poš kození  oč í
H302 - Zdraví  š kodlivý př i pož ití
H400 - Vysoce toxický pro vodní  organismy
H410 - Vysoce toxický pro vodní  organismy, s dlouhodobými ú č inky

Legenda
SVHC: Látky vzbuzují cí velmi velké
obavy:
Legenda - ODD|L 8l Omezování  expozice /  osobní  ochranné  prostř edky
TWA TWA (č asově  váž ený prů mě r) Hodnoty STEL STEL (limitní  hodnota krátkodobé  expozice)
Strop Maximální  limitní  hodnota *  Označ ení  ků ž e

Př ipraven (hým) Př ipraven (kým)

Preparation Date 09-01-2015

Datum revize 19-11-2015

Dů vod revize Nelze aplikovat,

Pokyny pro š kolení  Poskytně te dostateč né  iní ormace, pokyny a instruktáž  operátorovi

,, Tento bezpeě nostní  list splň uje pož adavky nař í zení  (ES) ě . 1907/2006

Odmí tnutí :
lnformace obsaž ené  v tomto bezpeč nostní m listu jsou uvedeny správně  dle naš eho nejlepš í ho vě domí  a svě domí  a v
souladu s poslední mi poznatky ke dni vydání  tohoto listu. Dané  informace jsou navrž ené  pouze jako pouč ení  pro
bezpeč né  zacházeni, použ í vání , zpracovávání , skladování , př eváž ení , odstraň ování  a vypouš tě ní  a nesmí  být pokládány
jako specifikace záruky nebo kvality. lnformace se týkají  pouze specifických urč ených materiálů  a nemusí  být platné  pro
takové tq materiály použ í vané  v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není  uvedeno v textu,

Konec bezpeě nostní ho listu
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